Szanowni Państwo,
bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo wziąć udział w spotkaniu ze mną w ramach cyklu
„Lepiej w dzielnicy”. To dowód na to, że pragną Państwo wziąć sprawy w swoje ręce i
wspólnie dyskutować o tym, jak powinna wyglądać Państwa dzielnica i nasz Gdańsk.
Jestem zaszczycony, że widzicie Państwo we mnie partnera do takiej rozmowy.
Staram się, by moja kampania wyborcza była merytoryczna i prowadzona w ciągłym
kontakcie z gdańszczanami. To Państwo najlepiej znacie problemy Gdańska i swoich
lokalnych społeczności. Latem odwiedziłem wszystkie 34 gdańskie dzielnice. Były wśród
nich oczywiście Siedlce. Zwracali Państwo wówczas uwagę na szereg problemów, z którymi
borykacie się w codziennym życiu. Na Siedlcach ich niestety nie brakuje. Wiele bocznych
ulic od lat znajduje się w fatalnym stanie, niektóre z nich niemal nie pozwalają na
bezpieczny przejazd samochodem. Skarżyli się Państwo również na zaniedbaną zieleń
miejską w dzielnicy i brak odpowiedniej infrastruktury sportowej czy rekreacyjnej. Stan
techniczny wielu budynków znajdujących się w zasobach miasta budzi poważny niepokój.
Latem mówili mi też Państwo o braku zainteresowania miejskich urzędników sprawami
Siedlec. Część z Was czuje się zapomniana przez obecne władze. To bardzo niepokojące
zjawisko – w moim przekonaniu samorząd, urząd miasta, są po to, by służyć gdańszczanom,
niezależnie od ich poglądów, grubości portfela czy dzielnicy w której mieszkają.
Podczas letnich spotkań obiecywałem, że w czasie kampanii wyborczej wrócę do Państwa
z konkretnymi propozycjami dla Siedlec. Oto najważniejsze z nich:


PORZĄDNE ULICE NA SIEDLCACH
Wyremontujemy ulice Malczewskiego, Zagórną oraz Goszczyńskiego. Ich dzisiejszy
stan jest po prostu nie do przyjęcia.



ZIELONE SIEDLCE
Utworzymy park o powierzchni 6, 5 hektara w rejonie ulic Zakopiańskiej, Zagórnej
i Zakosy. Dokończymy budowę parku Na Zboczu zgodnie z projektem
przedstawionym przez lokalną społeczność. Dokonamy rewitalizacji parku przy ul.
Gen. J. Bema i zadbamy o zieleń znajdującą się przy ul. Starodworskiej.



DOM DZIENNEJ OPIEKI DLA SENIORÓW
Chcemy, aby budynek po zlikwidowanym Gimnazjum nr 2 nadal pełnił funkcję
edukacyjną lub społeczną, na przykład w postaci dziennego domu opieki dla
seniorów i osób wymagających rehabilitacji.



SPORTOWE SIEDLCE
Przy ul. Skarpowej/Wyczółkowskiego wybudujemy boisko wielofunkcyjne wraz z
bieżnią do skoku w dal i urządzeniami sportowymi. Pozostawimy do dyspozycji
mieszkańców infrastrukturę sportową znajdującą się przy zlikwidowanym
Gimnazjum nr 2. Dokonamy dokładnej inwentaryzacji budynków znajdujących się
przy ul. Ogińskiego dokonując oceny ich stanu technicznego. Zabezpieczymy ten
teren pod inwestycje w postaci miejskiego basenu.

Szanowni Państwo,
mieszkańcy Gdańska zasługują na to, by nasze ukochane miasto rozwijało się szybciej.
Zasługujemy na to, by gdański samorząd troszczył się o wszystkich mieszkańców.
Zasługujemy też na to, by przedstawiciele samorządu traktowali swoją pracę jak misję,
służbę, a co za tym idzie – wypełniali otrzymany od Państwa mandat sumiennie i uczciwie.
Zdecydowana większość gdańszczan nie ma wątpliwości, że aby tak się stało, potrzebna
jest w Gdańsku zmiana. Zmiana ta może nastąpić już tej jesieni. Zbliżające się wybory
samorządowe dają pierwszą od bardzo dawna szansę na to, by do tej wyczekiwanej zmiany
wreszcie doprowadzić.
Dlatego przede wszystkim bardzo Państwa proszę o udział w wyborach samorządowych.
W takich wyborach znaczenie ma dosłownie każdy głos, każdy głos może więc zdecydować
o tym, że Siedlce staną się lepszym miejscem do życia. Proszę też Państwa, byście
w wyborach do Rady Miasta głosowali na kandydatów Zjednoczonej Prawicy. Ich obecność
w Radzie Miasta zagwarantuje, iż Państwa sprawy nigdy nie będą w tej Radzie
lekceważone.
Proszę, by rozważyli Państwo możliwość zagłosowania na mnie w wyborach na prezydenta
miasta. Daję słowo honoru, że nie zawiodę pokładanych we mnie nadziei i zrealizuję
program, z którym idę do wyborów. Będę też bardzo wdzięczny, jeśli zechcą Państwo
rozmawiać o naszych propozycjach dla Siedlec ze swoimi bliskimi, przyjaciółmi, sąsiadami.
Wspólnie możemy więcej. Wspólnie zmienimy Siedlce i sprawimy, że Gdańsk będzie
miastem naszych marzeń.
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